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Waarover besluit de raad op 11 juli nou precies?
Ieder voorjaar maakt het college van
B&W voor de gemeenteraad een kadernota. Daarin staat wat het college
volgend kalenderjaar in grote lijnen
wil gaan doen. De gemeenteraad vertelt dan aan het college wat hij ervan
vindt. Raadsleden vragen soms zelf
om beleid (motie) of stellen voor
een deel van een plan te veranderen
(amendement). Als de gemeenteraad
een besluit heeft genomen, gaat het
college de plannen verder uitwerken.

Er wordt dan onderzoek gedaan en gekeken hoeveel geld de plannen kosten. Dit
wordt vastgelegd in de begroting. De raad
stelt die in het najaar vast. Pas dan wordt
definitief duidelijk wat er in 2018 precies
wordt gedaan en hoeveel geld daarvoor is.
Geld
Geld is traditioneel niet het allerbelangrijkste bij de kadernota. Het gaat er vooral om duidelijk te krijgen wat belangrijk
wordt gevonden voor Waalre. Maar dat

BEHANDELING KADERNOTA
Vergaderlocatie:
Bestuurscentrum Laan van
Diepenvoorde 8
Aanvang: 19.30 uur
gaat niet altijd zonder het óók over geld
te hebben. In de Kadernota 2018 laat het
college zien dat veel uitgaven onvermijdelijk zijn. Daarmee wordt ook zichtbaar wat
er mogelijk is.
Behandeling kadernota
Op dinsdag 20 juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota oordeelsvormend.
Dan is er ook ruimte voor meningen van
inwoners en belanghebbenden. In de raadvergadering van 11 juli geven de fracties
hun mening en dienen, als ze dat nodig
vinden, amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan het
college) in. Ook wordt dan een besluit genomen. Beide vergaderingen beginnen om
19.30 uur en vinden plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Dinsdag 20 juni
Oordeelsvormende bijeenkomst met
spreekrecht
Dinsdag 11 juli
Raadsvergadering: besluitvorming

Vergaderstukken inzien
De agenda’s en de bijbehorende stukken
vindt u op de website van de gemeenteraad, bereikbaar via www.waalre.nl/gemeenteraad. Kijk daarvoor bij vergaderingen en klik daar op komende. Het gaat om
de oordeelsvormende bijeenkomst op 20
juni en de besluitvormende raadsvergadering op 11 juli

Meepraten?
Tijdens de bijeenkomst van 20 juni kunt u
meepraten met de gemeenteraad over de
kadernota. Wilt u dat? Kijk dan op de website onder het onderwerp meepraten met
de raad en neem contact op met de griffie
via (040) 2282500 of griffie@waalre.nl.

D66: Succesvolle hervormingen verzachten de pijn
Kees de Zeeuw (fractievoorzitter)
“Weeffout in de wet wordt een strop
voor gemeenten” kopte een landelijke krant recent. Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat de decentralisatie van onder meer de jeugdhulp voor
veel gemeenten een groot financieel
probleem is.
Het kabinet bezuinigde al 25-40%
op het budget; voor Waalre een korting van een miljoen euro. Maar ook
de verdeling van het budget tussen
de gemeenten klopt niet. In Waalre
krijgt 10 % van alle kinderen een
vorm van jeugdhulp. Maar voor zoveel kinderen ontvangt de gemeente
helemaal geen geld. Dit levert een
extra tekort op van zo’n 9 ton. Geld
dat elders in de begroting moet worden gevonden of door een verhoging
van de OZB.
Duurzame hervormingen
Een lastige opgave, dat is duidelijk. Gelukkig heeft het gemeentebestuur sinds
2013, toen D66 deel ging uitmaken van
het college, ingezet op duurzame hervormingen. En met succes. Door hervormin-

waar de jeugd bij betrokken is, de succesvolle proef met de afvalfiets, een initiatief
vanuit inwoners, en ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Het zijn vormen van
co-creatie die zorgen voor een betere verhouding tussen lokale overheid en burgers
en - uiteindelijk - voor lagere kosten.

Fractie D66: Ineke Bastiaans, Kees de Zeeuw, Floris Schoots (foto: Jurgen van Hoof)
gen bij onder meer de gemeenschapshuizen De Pracht, Het klooster, ‘t Hazzo,
de Brede School Eekenrooi en nieuwbouw
van het gemeentehuis, wordt er jaarlijks
ca een miljoen euro bespaard. Zonder dat
dit ten koste gaat van de voorzieningen.
Een miljoen, dat dus hard nodig is. Maar
er is ook geld nodig voor andere belangrijke zaken. Naast de jeugdhulp, het onderhoud aan wegen, speeltuinen, openbaar
groen, fietsveiligheid, de herinrichting van

de markt in Waalre en het centrum in
Aalst.
Verder gaan met co-creatie
en participatie
Wij willen ook verder gaan met de participatie van onze inwoners. Burgers en gemeente die samen werken aan het mooier
maken van onze gemeente. De andere
wijze van groenonderhoud is een voorbeeld. Maar ook de speelvoorzieningen

Samenwerking in de regio
Waalre is onderdeel van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Samen met andere gemeenten werken we samen aan zaken die
voor ons allemaal van belang zijn. Zoals
verkeer, milieu, arbeidsmarkt en bedrijven. Als netwerkgemeente draagt Waalre
bij aan het regionale beleid en de visie.
Met belangstelling kijkt de regio naar initiatieven en projecten die we samen met
inwoners ontwikkelen en uitvoeren. Waalre
heeft als zelfstandige gemeente een mooie
schaal en korte lijnen. Zo leren we ook in
de regio van elkaar.

AWB: Bezuinigen in plaats van OZB verhogen
Peter Oolbekkink (fractievoorzitter)
Bij de kadernota maakt de raad zijn
ambities en de kaders voor het opstellen van de begroting 2018 aan
het college kenbaar. Als er geen
extra geld komt van het Rijk moet
de OZB volgens het college éénmalig met 17,5% worden verhoogd. Dit
is inclusief de jaarlijkse indexering.
Dit levert de gemeente € 480.000,extra op, om onvermijdelijke posten
te kunnen betalen en de ambitie en
gewenste omslag van werken te kunnen realiseren.
Een van de onvermijdelijke posten zijn de
hoge kosten voor de individuele Jeugdzorg. Aalst Waalre Belang heeft zowel bij
de jaarrekening 2015 als bij de begroting
2017 geconstateerd dat de gemeente de
kosten voor de Jeugdzorg niet in de hand
heeft en dat er vanuit het Rijk te weinig
middelen voor de Jeugdzorg aan de gemeente zijn toegekend. Verwacht wordt
dat de kosten Jeugdzorg in 2018 € 1,9

miljoen bedragen. Toch moeten we er voor
blijven zorgen dat de jeugd die deze zorg
nodig heeft die ook krijgt.
OZB-verhoging niet acceptabel
Ruimte voor nieuw gewenst beleid biedt
de kadernota, evenals in de voorgaande
jaren, vooralsnog niet. Het gevoerde beleid van dit college in deze periode leidt tot
een ongekende verhoging van de OZB. Die
wat AWB betreft niet acceptabel is. Ook
voor de jaren 2020 en 2021 geven de ramingen een tekort te zien van respectievelijk € 28.000,- en € 226.000,-. AWB zal bij
het college dan ook aandringen op verdere
bezuinigingen.
Waar AWB ‘ja’ tegen zei
Omdat dit de laatste kadernota van deze
raadsperiode is kijken we kort terug op
datgene wat wij in deze periode hebben
bereikt. We noemen in dezen de herbouw
van het gemeentehuis op de oude locatie
en het behoud van Het Klooster als ont-

Fractie AWB: Jo Claessen, Peter Oolbekkink, Tiny van Tongeren
moetingscentrum voor Waalre-dorp. Wij
hebben onder meer meegewerkt aan de
aankoop van de brede school Ekenrooi.
Waar AWB niet voor koos
Waar we niet aan hebben meegewerkt zijn
onder meer de bouw van het appartementencomplex De Meeris op vervuilde grond,
de bouw van het Bastion hotel, de bouw
van een grote zaal bij het nieuwe gemeen-

tehuis, de door het college voorgestelde
oplossing voor de huisvesting asielzoekers,
de aanleg van een milieustraat voor puin
en tuinafval op de gemeentewerf en de
sloop van gemeenschapshuis ‘t Hazzo. Zie
ook www.aalstwaalrebelang.nl.
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VVD: Waalre bloeit op, maar hoe lang nog?
Enid Gremmee (fractievoorzitter)
We zien in 2018 resultaten van het
beleid van afgelopen jaren. Waalre
bloeit op na de crisis! We vieren onze
nieuwjaarsreceptie in het nieuwe
nul op de meter multifunctioneel gemeentehuis. Als het hotel opengaat,
kunnen wij toeristenbelasting heffen.
De VVD wil dat inzetten voor toerisme en recreatie. Er worden ook in
2018 volop woningen gebouwd. De

herinrichting van de Markt in Waalre-dorp, met groen en terrassen, zal
mensen uitnodigen om te genieten
van het plein. Daar zijn we als VVD
blij mee.
Niet blij zijn we met het uitstel van de
overdracht van de N69 aan de gemeente.
Wij zijn volop bezig om met de inwoners
plannen te bedenken en willen aan de

Fractie VVD: Loek Kruip, Enid Gremmée, Henk Lammers (foto: Jurgen van Hoof)

slag! De mensen die hier wonen verdienen nu onderhand een oplossing voor het
fijnstof wat iedere dag weer neerdaalt!
Ook een aantrekkelijker inrichting en meer
aanloop op Den Hof en verbetering van de
situatie op de Traverse zijn voor inwoners
en ondernemers van levensbelang!
Keert de wal het schip?
Grote zorgen maakt de VVD zich over
de kosten van Jeugdzorg. Gevaarlijk veel
geld gaat ernaar toe. We moeten veel
hulp bieden aan onze jeugd maar krijgen
er heel weinig geld voor van het Rijk. We
kunnen kennelijk niet anders dan interen
op onze reserves. Waar houdt dit op? Met
een bankroet? Andere gemeentes hebben
hetzelfde probleem. Onze gemeente mag
actiever en creatiever met ideeën en voorstellen komen om met andere gemeentes
en Rijk naar een structurele oplossing toe
te werken. Anders kunnen we niet ontkomen aan echt draconische maatregelen.
Dan keert de wal het schip.

Sociaal Domein het risico lopen 15% extra
OZB te moeten vragen van onze inwoners.
Het enige echt nieuwe beleid in deze kadernota, het speeltuinbeleid, kan daarom
wat ons betreft alleen doorgaan als het
gefinancierd wordt zónder die OZB-verhoging. Wellicht kan hiervoor de toeristenbelasting worden ingezet.

Structurele oplossing gevraagd!
De VVD ziet ontwikkelingen en kansen
voor Waalre, en ook ernstige financiële risico’s waar we kennelijk geen ander
antwoord op kunnen vinden dan bij de
inwoners aankloppen. Wij vragen aan het
college te werken aan een structurele oplossing in plaats steeds opnieuw te hopen
dat de periodieke financiële bijstelling van
het Rijk, die in juni verschijnt, ons op het
nippertje zal redden.

Wij zijn er als VVD ook niet gelukkig mee
dat we als gevolg van hoge kosten in het

CDA: Bouwen aan een duurzaam Waalre
Christine Eeken (fractievoorzitter)
We zijn hard aan het bouwen aan een
zichtbaar mooier Waalre. We verhuizen naar een nieuw gemeentehuis. Er
wordt gewerkt aan de Markt in Waalre en velen zetten zich in voor de verlevendiging van Den Hof in Aalst. Er
worden door gemeente en inwoners
mooie plannen gemaakt voor een metamorfose van de N69 en de Traverse. Hiermee leggen we een fundament voor een dynamische toekomst
van ons dorp.
Ons fundament, dat zijn ook onze kinderen. Daarom is het CDA blij dat er volgend jaar werk gemaakt wordt van speelruimte waar kinderen echt zélf behoefte
aan hebben Onze wethouder, Alexander
van Holstein, ging met kinderen de straat
op om te horen wat zij willen. Hij kwam
met goede ideeën terug!
Ieder mens is van waarde
Om de jeugd te versterken zetten wij ons
in Waalre ook onverminderd in voor de
Jeugdzorg. Dat drukt zwaar op onze begroting. Veel gemeentes zitten met dat-

Fractie CDA: Suzan van de Goor, Eduard Kerssemakers, Christine Eeken
zelfde probleem want we krijgen het geld
lang niet allemaal terug van het Rijk. Maar
hard snijden in de ondersteuning en kansen voor kinderen doet afbreuk aan de
duurzame samenleving die wij willen zijn.
Voor het CDA draait het om respect voor
elkaar en onze leefomgeving. Wij hebben

al onze kinderen nodig! We moeten elkaar
laten zien dat ieder mens, ieder kind van
waarde is en kansen verdient.

innovatieve, energiezuinige woningbouwproject The Lodge, met het zonnepanelenproject, met onze innovatieve manier van
omgaan met afval, onze inzet in de regio
om samen stappen te maken op het gebied van duurzaamheid. Ons huis van de
gemeente wordt, als éérste gemeentehuis,
‘Nul op de Meter’: het gebouw wekt zelf
de energie op die wij en de andere gebruikers, de verenigingen, nodig hebben.
Wij willen dat alle inwoners goed kunnen
leven in ons dorp, kunnen genieten van
aantrekkelijke, levendige dorpscentra. We
willen kansen creëren om te blijven genieten van mogelijkheden en voorzieningen,
om ons verder te ontwikkelen, te groeien.
Daarnaast vindt het CDA het belangrijk
de aarde minstens zo gezond en krachtig
achter te laten voor onze kinderen als dat
wij hem hebben gekregen. Daar zetten wij
ons voor in, samen met onze inwoners!

Zorgen voor een gezonde aarde
Ook de zorg voor onze leefomgeving is belangrijk voor het CDA. Wij zijn blij met het

ZW14: Knip- en plakwerk niet de oplossing
Gerard Lammers (fractievoorzitter)
De fractie van ZW14 stelt zich op
het standpunt dat de kadernota moet
worden bezien in het licht van de
maatregelen die door de regeringen
zijn getroffen om de kredietcrisis het
hoofd te bieden. We kunnen naar Europese normen weer aan onze verplichtingen voldoen en zowaar pronken met een overschot op de begroting. Duidelijk is ook op wie en wat
de lasten worden afgewenteld. In het
kader van de overheveling van taken
naar de lagere overheden is wel het
werk maar niet het daarbij behorende geld overgeheveld. Het siert de
gemeente dat ze recht doet aan de
hulpvraag die eraan ten grondslag
ligt, maar dat traject is eindig omdat
de middelen nu eenmaal ontbreken.
Het knip- en plakwerk dat nu wordt
voorgestaan om de begroting sluitend te krijgen is niet de oplossing.

Wij lezen in de kadernota dat ‘de rek uit
het ambtelijk apparaat is’. Wat impliceert
die mededeling? Dat noodzakelijke diensten niet meer uitgevoerd kunnen worden?
Dat het volume van medewerkers niet afdoende is? Dat er een kwalitatieve impuls
moet plaatsvinden? Dat de afgeslankte organisatie in combinatie met het inhuren
van externe deskundigen zowel in kosten
als in effecten niet het rendement en de
kwaliteit borgen die wordt beoogd? Wat
betekent dit in het licht van de beoogde
zelfstandigheid van Waalre als gemeente?
Structurele reserveringen
Wij missen structurele reserveringen die
nodig zijn om een vergrijzende zelfstandig
wonende bevolking te kunnen huisvesten.
Een onderzoek naar een effectief hergebruik van ‘t Hazzo zou daartoe een aanzet
kunnen zijn en kostenbesparend kunnen
werken. Wij missen reserveringen om de
lokale autonome behoefte aan wonen bij
met name starters en jongeren vorm te

turele werken zoals de herinrichting van
de N69 in Aalst en de Traverse in Waalre
dorp.
Kracht van Waalre
Wij zouden het op prijs stellen als in het
komende jaar in de praktijk van de gemeenteraad inhoud wordt gegeven aan
wat de ‘Kracht van Waalre’ beoogt te zijn,
namelijk een gedachtenuitwisseling en besluitvorming op basis van controleerbare
feiten en argumentatie, gebruik makend
van ieders specifieke kennis en deskundigheid, en niet slechts besluitvorming op
basis van een meerderheid van stemmen
waarbij de neuzen vooraf geteld zijn.
Fractie ZW14: Bert Links en Gerard Lammers
geven. Wij missen structurele reserveringen in het kader van de energietransitie.
Wij missen een afdoende reservering en
fondsen voor de uit te voeren grote struc-
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PvdA: Zichtbaar resultaat in Waalre
Tony Liebregts (fractievoorzitter)

fiets, waarmee Waalre landelijk aandacht
trok. Inwoners zijn enthousiast. De eerste
resultaten zijn bemoedigend: afval wordt
zorgvuldiger gescheiden en inwoners ervaren betere dienstverlening. Het idee kwam
van inwoners die met de gemeente meedachten. Voor de PvdA belangrijk: inwoners moeten, nog meer dan nu, invloed
hebben. Goede ideeën moeten worden uitgevoerd. Wij zijn dan ook blij met ‘team
Waalre’ voor het groenonderhoud: voortzetting van het contract van de aannemer
is afhankelijk van de tevredenheid van
inwoners. Mensen die iets willen in hun
straat of buurt, kunnen dat inbrengen. Als
het mogelijk is, wordt het uitgevoerd. Als
u als inwoner tevreden bent, zijn wij het
ook!

In de laatste kadernota van deze coalitie zien we veel resultaten van de
plannen uit het coalitieakkoord. Als
deelnemer aan deze coalitie heeft de
PvdA hieraan met genoegen haar bijdrage geleverd. Er lopen volgend jaar
nog veel mooie projecten. De Markt
in Waalre en Den Hof worden aantrekkelijker. Op het thema duurzaamheid zetten we stappen en krijgen we
de regio mee.
Want iedereen in de regio die actief werkt
aan duurzaamheid kent de Waalrese
PvdA-wethouder Paul van Liempd, die onvermoeibaar pleit voor gezamenlijk optrekken. En met succes! Hij won de regio
voor een zonnepanelenproject.
Huizenbezitters kunnen straks zonder investeren zonnepanelen op hun dak leggen. Groene stroom, ook met een smallere beurs! Ook de gemeentelijke gebouwen worden volgelegd met zonnepanelen.
Het nieuwe Waalrese gemeentehuis wordt
zelfs het éérste Nul op de Meter-gemeentehuis in Nederland: het wekt de benodig-

Fractie PvdA: Tony Liebregts
(foto: Jurgen van Hoof)
de energie zelf op. Daar mogen we trots
op zijn!
Tevredenheid inwoners leidend
Bijzonder is ook de proef met de Afval-

komt niet door slecht beleid. Waalre is
niet de enige gemeente waar dit speelt.
Voor ons is belangrijk dat er adequate
jeugdzorg is en blijft. Maar tegen welke
prijs? De PvdA daagt alle betrokken partijen uit om de handen ineen te slaan en
samen te onderzoeken hoe het kosteneffectiever kan. Is dan alsnog een OZB-verhoging noodzakelijk? Dan weten we waarvoor dat is.

In Waalre zitten we intussen niet stil. Voor
de PvdA is een goed, modern verzorgingshuis in Waalre een must. Een wens waar
we snel mee aan de slag moeten.

Jeugdzorg
De PvdA is tevreden met de manier waarop Waalre de zorg van het Rijk heeft
overgenomen. We zien mooie initiatieven
ontstaan zoals de Prachtdag, Neffe de Kerk
en ook Goed voor Mekaar. Dat Jeugdzorg
financieel zwaar op de begroting drukt,

GroenLinks Waalre: Pak de kansen
René Paré (fractievoorzitter)
De vooruitzichten die in de kadernota
worden geschetst zijn niet erg rooskleurig, en laten zelfs tekorten zien
in de onvermijdelijke posten. Dat is
zorgelijk vanwege de druk die komt
te staan op gewenste uitgaven en
ambities. De voorgestelde maatregel
om de OZB te verhogen is een paardenmiddel. Maar naast de onzekerheid betreffende de rijksbijdragen is
er mogelijk ruimte om de verhoging
te beperken tot een aanzienlijk lager
percentage.
We stellen voor om een kaasschaaf te
halen over de begrote uitgaven. Door een
lager budget te reserveren komt er druk
om de realisatie efficiënter en soberder
uit te voeren. Een taakstelling van 5%
verlaging is een uitdaging die we graag
onderzocht zien.
Voor alle posten, ook de onvermijdelijke,
zijn er uitgavenpatronen die soms meer
recht doen aan de gezonde bedrijfsvoering van de leverancier dan aan het resultaat. Bijvoorbeeld zorgaanbieders die

meer gericht zijn op winstmaximalisatie
dan op de hulpverlening zelf. De gemeente
heeft meer en meer de verantwoordelijkheid om van de dienstverleners een sobere
organisatie en een maximale aanwending
voor zorg te eisen. Bovendien kan de
gemeente kosten verlagen door zorgverleners ruimte te verhuren in de brede
scholen.
Concrete uitgaven-besparende zaken:
•
Geen sloop van het complete Hazzo
maar een slim hergebruik van een deel,
dat aangewend kan worden voor de
noodzakelijke wijkcentrum voorziening.
•
Herinrichting van de Eindhovenseweg
niet koppelen aan een onzalig plan om
verkeer door Den Hof te laten rijden. De
investering hierin wordt door ons krachtig ontraden. Maak in plaats daarvan een
leefbaarheidsplan dat de verblijfskwaliteit en duurzaamheid vergroot.
• De integrale aanpak van de transitie van
N69 naar Westparallel en de visie op de
Traverse en Eindhovenseweg is voor ons
prioriteit. Nu besluiten tot geïsoleerde

Potentiële inkomsten:
De veelgeroemde aantrekkelijkheid van
het groene karakter van Waalre is onvoldoende tot ontwikkeling gekomen in profilering, faciliteiten en stimulering van:
• Groene bedrijvigheid,
•
Welzijn-, recreatie- en gezondheidseconomie,
•
Creatieve industrie - inclusief designers
en kunstenaars - ,
•
Investeringen in hernieuwbare energie
(aardwarmte, zonnevelden).

Fractie GroenLinks: René Paré
ontwikkeling van dorpshart Aalst zonder
een masterplan is onverantwoord.
•
Aanpak van Privacywetgeving, en de
invoering van de Omgevingswet niet geïsoleerd uitvoeren maar in samenwerking
met andere gemeenten onderbrengen in
een gemeenschappelijke aanpak.

Integrale ontwikkeling van een duurzame
samenleving begint bij de concrete kansen
die voor de hand liggen. Het laaghangend
fruit plukken én langetermijn-beleid op de
gebieden groen, creatief en duurzaam is
nog onvoldoende in ontwikkeling.

Nieuw Elan Waalre: Regeren is vooruitzien!
Joke Beuger (fractievoorzitter)

huis blijven wonen van de overheid. Maar
wat gaan we doen om dat mogelijk te
maken? Teveel ouderen zitten in kasten
van huizen en kunnen nergens naartoe
omdat er geen geschikte woningen voor
ze zijn. Er is geen beschermd wonen in
Waalre. Het OV verdwijnt langzaam en er
wordt niet gewerkt aan smart mobility. Ik
heb het al zo vaak gezegd. Hoe komt het
dat we dit in de Brainportregio niet op de
agenda krijgen?

Nieuw Elan Waalre (NEW) is geschrokken van deze kadernota. Alle
hoop lijkt weer gericht op de meicirculaire van het Rijk. Daarin moet
Waalre extra geld krijgen. Zo niet,
dan vragen we onze inwoners weer
om geld: maar liefst een ozb verhoging van 15%. En het is niet de
eerste keer dat het financieel op het
randje is. Er lopen grote ontwikkelingen. Mooie, belangrijke projecten,
zoals de Markt, Den Hof, de N69.
Maar het speelruimtebeleid is de
enige nieuwe ambitie. Wordt het niet
tijd om onszelf af te vragen waar we
mee bezig zijn?
Er staan weinig beleid, ambitie en visie in
deze kadernota. Het draait om geld. Het
college laat zien wat we moeten en waarom we niet méér kunnen doen. Maar NEW
wil niet alleen zien wat het kost. Het lijkt
meer een begroting dan een kadernota!
Wij willen zien wat we wél gaan doen!

Fractie NEW:
Joke Beuger (foto: Heidi Wils)
Heeft het college een visie op ouderenbeleid? Mensen moeten langer in hun eigen

Aandacht voor mensen aan de basis
Ook als we geen ruimte hebben voor
níeuw beleid, laat dan op een inspirerende
manier zien hoe je beleidsterreinen die je
moet doen, gaat vormgeven. Je kunt laten
zien dat je huizen bouwt, dat je mooie
pleinen aanlegt, dat je winkelcentra verlevendigt. En dat is goed, héél goed zelfs,
hulde daarvoor. Maar we missen de basis,
de aandacht voor mensen en hun leefomgeving. Zorg voor hun gezondheid: niet
voor de zoveelste keer afwachten tot dat

fijnstof vanzelf verdwijnt maar doen wat
je al wél kan. De kosten voor het sociaal
domein rijzen de pan uit, hoe gaan we dat
tackelen?

Komt het vanzelf goed?
We zijn brandjes aan het blussen, financiële gaten aan het dichten in de hoop dat
het vanzelf een keer goed komt. Maar hoe
moet dat dan gebeuren? NEW ziet daarop
geen visie van het college. Daar maken
we ons grote zorgen over. Regeren is
vooruitzien!

